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W związku z rozwojem dealerstwa BMW ZK Motors poszukujemy pracownika na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY W RADOMIU
Opis stanowiska:
- nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy
- nadzór, koordynacja i bieżąca kontrola podwykonawców
- systematyczne prowadzenie rozliczenia kosztowego podwykonawców
- umiejętność sporządzania obmiarów
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane konstrukcje budowlane i inżynierskie)
- wymagana znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym
- umiejętność kierowania zespołem
- min. roczne doświadczenie w pracy na budowie
- komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność przy jednoczesnej umiejętności
pracy w zespole
- biegła obsługa komputera : MS Office, AutoCad
- prawo jazdy kat. B
Zapewniamy:
- umowa o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku świętokrzyskim
- możliwość rozwoju i własnej realizacji zawodowej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: kadry@playada.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Playada Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Playada Sp. z o.o.
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: praca@playada.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli
roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony
przed roszczeniami w postępowaniu przed Sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia
skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania procesu rekrutacji,
a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem praca@playada.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem pspychal@playada.pl.
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